
 

Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων 2018: Thresholds 

Η οµάδα του Gonzo Unit, που ιδρύθηκε στον Νότινγκχαµ, στο Ην. Βασίλειο, 
ανακοινώνει την πρώτη ανοιχτή πρόσκληση για έκθεη στο νέο του χώρο στη 
Θεσσαλονίκη, στην Ελλάδα. Καθώς ξεκινάµε µια νέα διεθνή συνεργασία, 
προσκαλούµε καλλιτέχνες όλων των εθνικοτήτων και σε οποιοδήποτε στάδιο της 
καριέρας τους να υποβάλουν έργα που ανταποκρίνονται, αντικατοπτρίζουν ή είναι 
εµπνευσµένα µε οποιοδήποτε τρόπο από τον όρο ‘thresholds’.  

Η Έκθεση:  
Avant Premiere: Παρασκευή 8 Ιουνίου στις 9µ.µ. 
Έκθεση: 9 – 23 Ιουνίου (ώρες λειτουργίας στην ιστοσελίδα) 
Τοποθεσία: Gonzo Unit, Συγγρού 24, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα 

The Prize: 
Ένας από τους συµµετέχοντες καλλιτέχνες θα επιλεγεί ως ο νικητής της έκθεσης. Το βραβείο 
είναι µία ατοµική έκθεση δύο εβδοµάδων µέσα στο 2018. Η οµάδα του Gonzo Unit θα 
εργαστεί µε τον καλλιτέχνη που θα βραβευθεί για την ανάπτυξη µιας ατοµικής έκθεσης, που 
θα πραγµατοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη, στην Ελλάδα. 

Thresholds: 
Όπως ο χώρος της έκθεσης, η πόλη της Θεσσαλονίκης, βρίσκεται στην πύλη προς την 
Ευρώπη, στην περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας. Έιναι ένας τόπος µε πλούσια κοινή 
ιστορία, που συνορεύει µε την Τουρκία στην ανατολή και τα Βαλκάνια στο βορρά. Σήµερα η 
Ελλάδα συνεχίζει να έχει παρουσία στην παραµεληµένη πρώτη γραµµή της Ευρωπαϊκής 
πολιτικής της επισφάλειας, κάτω από τις σκιώδεις οικονοµικές δυσκολίες και την ανάκαµψη. 
Η χώρα αποτελεί επίσης χώρο άφιξης για χιλιάδες µεταναστών και προσφύγων που 
ακολούθως κρατούνται από τη συνέχιση του ταξιδιού τους πέρα από τα σύνορα των 
Βαλκανίων. Πέρα από την Ελλάδα, το 2018 συνεχίζει να είναι µία περίοδος αβεβαιότητας, 
πρόκλησης και αλλαγής για χώρες σε όλη την υφήλιο. Καθώς εισερχόµαστε σε νέα και 
άγνωστα εδάφη αναγνωρίζουµε ότι στα πιο θετικά του, ο όρος threshold ορίζεται ως το 
κατώφλι µιας εισόδου. Σηµατοδοτεί ένα σηµείο αναχώρησης και ένα άνοιγµα στις 
ταυτόχρονα τυφλές και εκθαµβωτικές πιθανότητεςµιας ευκαιρίας ενός νέου ξεκινήµατος. 
Ωστόσο, ένα κατώφλι παραµένει στη φυσική του κατάσταση ως ένα µέρος ανάµεσα. Ως 
σύνδεσµος και διαχωριστής, είναι το σαν φάντασµα πεδίο µετάβασης µεταξύ διαφορετικών 
τόπων, καταστάσεων, χρονισµάτων, ιστοριών και µεταβάσεων. Το κατώφλι, επίσης, 
σηµατοδοτεί ένα όριο: είναι το περιθώριο, το άκρο, το σύνορο – είναι ένας καθορισµένος 
δείκτης είτε για να υπάρξεις εντός του είτε για να τον υπερβείς, ένα σηµείο από το οποίο 
αρχίζει η υπέρβαση.  Ως ευρύς όρος, η ανοιχτή µας πρόσκληση είναι µη περιγραφικής 
προσέγγισης. Αναζητούµε καλλιτέχνες η πρακτική των οποίων εξερευνά την ιδέα από ένα 
κατώφλι µέσα στα δικά τους υποκειµενικά και δηµιουργικά πλαίσια, είτε αυτά είναι 
προσωπικά, φιλοσοφικά έίτε σωµατικά. Η τελική µας έκθεση θα ενηµερωθεί σε συνεργασία 
µε το έργο που επιλέξαµε και τις νέες θέσεις που δηµιουργούνται εντός του εκθεσιακού 
χώρου. 

Επιλεξιµότητα:  
Καλλιτέχνες σε οποιοδήποτε στάδιο της καριέρας τους µπορούν να υποβάλουν αίτηση και 
θα αποδεχθούµε έργα οποιουδήποτε µέσου. Μπορείτε να υποβάλετε ένα έργο ανά 



υποβολή. Θα δεχτούµε επίσης προτάσεις για έργα που είναι ακόµα σε εξέλιξη, ωστόσο 
πρέπει να είστε βέβαιοι ότι το έργο θα ολοκληρωθεί εγκαίρως για την έκθεση.  

Τέλος Υποβολής:  
Το κόστος ανά έργο προς αξιολογηση είναι € 15. To Gonzo unit είναι επί του παρόντος µη 
χρηµατοδοτούµενο, το τέλος θα καλύψει έξοδα που σχετίζονται µε την οµαδικήέκθεση και την 
έκθεση του νικητή. 

Πώς να συµµετέχετε: 
Παρακαλούµε επισκεφτείτε την ιστοσελίδα µας www.gonzounit.org για περαιτέρω 
πληροφορίες για τη διαδικασία συµµετοχής και για να κατεβάσετε την αίτηση.  

Προθεσµία: Παρασκευή 27 Απριλίου 11.59µµ (EET) 

 _________________________________________________________________________ 

Σχετικά µε το Gonzo Unit: 
Το Gonzo Unit είναι ένας καλλιτεχνικός οργανισµός, που ιδρύθηκε από την Anna Schwanz 
και την Rachel Murray στο Νότινγκχαµ του Ην. Βασιλείου το 2012. Καθοδηγούµενη µη 
περιγραφικά και από διεργασίες, η οµάδα του Gonzo Unit φιλοξενεί, επιµελείται και 
συνεργάζεται σε εκθέσεις, φιλοξενία καλλιτεχνών και διεθνή projects. Τα ενδιαφεροντά µας 
βρίσκονται στον κοινό τόπο πειραµατικές καλλιτεχνικής πρακτικής και κριτικής ενασχόλησης 
µε σύγχρονα ζητήµατα. Παλιότερα projects περιλάµβαναν ένα πρόγραµµα φιλοξενίας 
καλλιτεχνών σε ένα εν λειτουργία κοµµβτήριο, το Twenty-Eight Boys and Girls Barbers, όπου 
οι προσκεκληµένοι καλλιτέχνες είχαν την ευκαιρία να δοκιµάσουν νέες ιδέες, καταλήγοντας 
σε µια σειρά από installations που ανταποκρίνταν στον µοναδικό χώρο. Σε όλες µας τις 
προσπάθειες ο σκοπός µαςείναι να δηµιουργήσουµε µακρόχρονες και µε νόηµα σχέσεις µε 
τους καλλιτέχνες και τους οργανισµούς µε τους οποίους συνεργαζόµαστε. Το 2018 αρχίζουµε 
να εργαζόµαστε πάνω σε ένα πρόγραµµα εκθέσεων και projects, σε ένα νέο χώρο στη 
Θεσσαλονίκη, στην Ελλάδα. Είµαστε χαρούµενοι και γεµάτοι ενθουσιασµό που θα 
συµβάλλουµε στην προώθηση της καλλιτεχνικής ανταλλαγής και συνεργασίας µεταξύ 
Ελλάδας και Ην. Βασιλείου και πέρα από αυτό. 

Στοιχεία Επικοινωνίας:  
info@gonzounit.org   
www.gonzounit.org  
Gonzo Unit, Συγγρού 24, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα 
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